DCU Distrikt Sjælland
Referat af bestyrelsesmøde 14. september 2015

Tilstede: Klaus Bach (KB), Søren Knudsen (SK), Bo Belhage (BB), Jørgen Hansen (JH), Carsten Hansen (CH),
Kenneth Dideriksen (KD), Tom Eklund (TE) og Carsten Ritter (CR).
Afbud: Henrik W. Jensen.

1. Præsentation af ny forretningsfører:
Carsten Ritter er begyndt som ny forretningsfører med arbejdstid tre dage pr. uge. Carsten er 47 år,
er næstformand i 3650Cycling, som er en kun fem år gammel motionsklub. Kørte licensløb i sin
barndom og ungdom.
2. Bordet rundt:
Der er bred opbakning bordet rundt til at lave sjællandsmesterskab i Indoor Cycling. Terminen
bliver en lørdag eller søndag i slutningen af februar eller begyndelsen af marts, i klasser fra U15 og
opefter. TE går videre med opgaven.
Distriktets chips har været lejet ud til Post Danmark Rundt og til Junior World Cup i MTB i Næstved.
JH sender en regning ud og vil desuden lave oplæg til prispolitik.
De nye chips giver mange problemer, både i dommervognen og bagefter. BB må rette mange
resultater til i løbet af ugen. Til gengæld har rytterne taget godt imod det nye indskrivningssystem.
Bestyrelsen var enige om at situationen med chip er uholdbar. KB blev derfor bedt om at tage det
med til DCU’s hovedbestyrelsesmøde, så der kan findes en hurtig løsning med AMB. Bestyrelsen
føler ikke at vi har fået hvad vi har betalt for.
Distriktet var tvunget til at skifte campingvognen ud. AntiDoping Danmark brugte den nye
campingvogn ved sidste afd. af Post Cup og tog meget positivt imod den.
CH oplyser desuden, at distriktet har fået to nye chauffører. En annonce på hjemmesiden gav to
nye chauffører i løbet af halvandet døgn.
Kameraet til målfoto er sendt ti reparation i Østrig. Det nåede ikke retur inden Post Cup-finalen,
men den blev klaret ved anden hjælp.
Det blev vedtaget, at alle som er involveret i at arrangere cykelløb skal samles i en mailliste. CR står
for at indsamle og skabe den liste så alle kan få information hurtigt. Så vi f.eks ved aflysninger eller
ændringer hurtigt kan melde det ud til alle involverede. CR har også bolden i forhold til at sørge for
en opdateret medlemsdatabase og en fuldstændig liste over klubbernes formænd og kasserer efter
generalforsamlingerne i begyndelsen af 2016.

Tilmeldingssystemet kører langt fra optimalt. Efter 23/9 skulle det blive meget bedre, da
betalingsdelen rent teknisk bliver erstattet af et nyt og tidssvarende system. Dermed skulle det så
rigeligt være klar til næste landevejssæson.
Fra hjemmesiden feltet.dk har man spurgt om det er muligt, at vi sender en fil med resultater fra
cykelløb på Sjælland. Det kan man sagtens gøre fra dommervognen, og det vil ske fremover.
3. Aflyste cykelløb:
Adskillige klubber har aflyst deres cykelløb i 2015. Bestyrelsen havde her en lang snak og er enig
om, at der skal strammes op fra næste sæson. Vi skal både være bedre til at se problemerne og til
at afhjælpe dem. Der kan være forskellige årsager til, at et cykelløb bliver aflyst, men hvis klubber
har manglende vilje til at arrangere et cykelløb, skal det have konsekvenser.
SK laver oplæg til, hvordan distriktet i fremtiden forholder sig ved aflyste cykelløb. Han præsenterer
oplægget ved næste bestyrelsesmøde i oktober, for at vi kan lave et færdigt oplæg til diskussion og
orientering på formandsmødet i november.
4. Formandsmøde 21/10:
Vi skal finde ny lokation til mødet, da Fløng Forsamlingshus er under renovering i perioden.
Mødet skal deles op i to, så der er en fælles del for alle klubber og dernæst en del for eliteklubber
og en del for basisklubber. KB laver oplæg i sammenarbejde med TE. TE foreslår med baggrund i
tidligere forespørgsler, at DCU kommer med en løbskalender over motionsløb, og det skal drøftes
grundigt, hvad basisklubberne ønsker fra DCU. Er ydelserne også tilpasset basisklubberne?
Desuden skal forvarslinger sendes ud til mødet 21/11. CR har bolden.
5. Ny struktur:
Den nye struktur for distrikternes organisering, som er foreslået, er der ikke enighed om i
bestyrelsen. Emnet skal diskuteres grundigt på næste bestyrelsesmøde i oktober. KB laver oplæg og
forklarer idéerne og tankerne bag.
6. Eventuelt:
Distriktsbestyrelsesmøde bliver holdt 16/11 fx fra kl. 17-18. Dernæst repræsentantskabsmøde
efterfølgende.
Lokale til årsmødet 21/11 er bestilt i Idrættens Hus.
Trafikofficials:
Politiet får mange henvendelser, men der mangler kurser eller klarhed om, hvordan tilmelding
foregår. Skal arbejdsopgaven ligge i distriktet? Her har KB sendt forslag til DCU’s bestyrelse, så vi får
styr på situationen med TO. KB: Det er ikke holdbart, at vi stadig diskuterer TO’er og må aflyse løb,
det har vi gjort siden jeg trådte ind i bestyrelsen.
Økonomi:
Økonomien ser fin ud i 2015. Regnskabet ender med et overskud, men der skal hensættes til blandt
andet udskiftning af lastbil.

For referatet,
Carsten Ritter

